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OR.IV.0022.1.34.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 188/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 sierpnia 2022 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Poinformował o nieobecności Członków Zarządu Ewy 

Lewandowskiej i Józefa Stukatora. Jednocześnie poinformował, że w posiedzeniu 

uczestniczył będzie Prezes Przedsiębiorstwa Samochodowego w Raciborzu Damian Knura. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8:00, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu. 

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata                

2022 – 2032, 

2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego                          

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą                             

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą           

w Raciborzu w dniu 9 września 2022 r., 
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4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków Rady 

Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu              

Sp. z o. o., 

5) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego                   

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą                      

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą          

w Raciborzu w dniu 9 września 2022 r., 

6) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nagrody rocznej za 2021 r. 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

7) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu 

finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok, 

8) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenie zgody na złożenie 

wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”, 

9) opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

z posiedzenia w dniu 29 sierpnia 2022 r., 

10) pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych dot. Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

11) pismo Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. z 29 sierpnia 2022 r. dot. 

powołania Pana Damiana Knury do Zarządu Przedsiębiorstwa, 

12) pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika z dnia 24 sierpnia 

2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu. 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem nowego porządku posiedzenia?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Zastępcę Skarbnika 

Powiatu do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie                     

z podziałem kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych                          
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w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Karty informacyjne Wydziału Komunikacji i Transportu dotyczące: 

 realizacji zadania pn. „Wakacje w powiecie”, 

 zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

13 września 2022 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta przedstawił karty informacyjne Wydziału Komunikacji i Transportu dotyczące: 

1) realizacji zadania pn. „Wakacje w powiecie”, 

2) zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

Ww. karty informacyjne znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami               

UID 701345 oraz 701522. 

 

Wicestarosta poinformował, iż informacji w temacie ppkt 1 udzieli Prezes Zarządu PKS w 

Raciborzu Sp. z o.o. Damian Knura. 

 

W tym miejscu o godz. 8:10 do spotkania dołączył Prezes PKS w Raciborzu Sp. z o.o. (dalej 

Prezes Zarządu). 
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Na wstępie Zarząd pogratulował nowoprzybyłemu powołania do Zarządu PKS w Raciborzu 

Sp. z o.o. oraz powierzenia funkcji Prezesa Zarządu, życząc jednocześnie samych sukcesów 

w dalszym kierowaniu przedsiębiorstwem. 

Wicestarosta poinformował, iż pismo Rady Nadzorczej w tej sprawie znajduje                                 

się w materiałach dodatkowych i zostanie omówione później. 

 

Prezes Zarządu poinformował, iż darmowa komunikacja w ramach akcji „Wakacje                       

w powiecie” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Pomimo okresu 

wakacyjnego, dzięki darmowym przejazdom dla uczniów, w autobusach jest więcej 

pasażerów. Jak wynika z ilości wydanych tzw. „biletów zerowych” z ulgi tej korzysta z roku 

na rok coraz więcej dzieci i młodzieży. Dla porównania w lipcu 2021 roku wydanych zostało 

4116 sztuk biletów. Z kolei w lipcu br. wydanych zostało 9965 sztuk biletów. 

 

Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją dot. realizacji w 2022 r. zadania                                

pn. „Wakacje z powiatem” i przyjął do wiadomości przedstawione wyliczenia. 

 

Ponadto Prezes Zarządu przekazał, iż od 1 lipca br. wzrosły płace pracowników Spółki          

o 300,00 zł brutto. Na bieżąco remontowane są autobusy, a sytuacja kadrowa (kierowcy) jest 

stabilna. Świadczone są usługi komercyjne na rzecz Mieszko S.A. (przewozy pracowników). 

Zachowana jest płynność finansowa Spółki. Wynik finansowy Spółki od początku roku 

wynosi 129 000,00 zł zysku. Przeprowadzony został remont na dworcu autobusowym                   

oraz dachu na warsztacie. Obciążeniem dla spółki są wysokie koszty zakupu paliwa. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania Zarządu o godz. 8:30 Prezes Zarządu opuścił 

posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 

Starosta poprosił o zabranie głosu Wicestarostę. 

 

Wicestarosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego          

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
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zawodowych, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół                                    

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych                     

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem           

UID 702223. 

 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu, działając w oparciu o Uchwałę nr III/29/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku 

Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego         

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji, skierował projekt omawianej Uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje prowadzono w terminie od 18 do 24 sierpnia           

2022 r. w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii. W konsultacjach nie wzięła 

udziału żadna organizacja pozarządowa. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych  i doradców zawodowych, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu            

we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z wyjątkiem 

nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych  i doradców zawodowych, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu           

we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z wyjątkiem 

nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz postanowił             

o jego skierowaniu na sesję w dniu  30 sierpnia 2022 r. 
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Starosta oddał głos Zastępcy Skarbnika Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów 

uchwał Zarządu w zakresie spraw finansowych.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                  

UID 702520. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,     

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa).  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz                            

z autopoprawkami. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem           

UID 702522. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami.  

Po zmianach, uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce                       

nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej            

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem          

UID 702523. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2022?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego                  

w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego  w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                 

UID 702525. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Panu Bartoszowi 

Białasowi do realizacji projektu realizowanego w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne 
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w dziedzinie kształcenia i szkolenia pt. "Creating pathways for inclusion" w ramach programu 

ERASMUS+. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem          

UID 702057. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Panu Bartoszowi Białasowi                 

do realizacji projektu realizowanego w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne                          

w dziedzinie kształcenia i szkolenia pt. "Creating pathways for inclusion" w ramach programu 

ERASMUS+?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Panu Bartoszowi Białasowi                 

do realizacji projektu realizowanego w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne                          

w dziedzinie kształcenia i szkolenia pt. "Creating pathways for inclusion" w ramach programu 

ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

upoważnienia Panu Bartoszowi Białasowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych                       

w Raciborzu do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 

raciborskiego. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem          

UID 702064. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Panu Bartoszowi Białasowi                 

do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 

raciborskiego? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Panu Bartoszowi Białasowi                 

do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 

raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. kontroli realizacji 

programu „Aktywna Tablica” w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem             

UID 701903. 

 

Zarząd zapoznał się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w dniach od 25 maja 2022 r.              

do 13 lipca  2022 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu w zakresie realizacji programu 

„Aktywna tablica” oraz zaleceniami pokontrolnymi. Po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy,               

ze względu na zasady dokonywania wydatków publicznych, polecił skierowanie sprawy                

do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego                        

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2022 rok. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem             

UID 702479. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 sierpnia 2022 r. 
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Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 702176. 

 

Zarząd zapoznał się z ww. opinią. 

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numer                   

UID 700251. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz jego przekazaniem na sesję          

w dniu 30 sierpnia 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję                 

w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numer                   

UID 700250. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r.? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego                 

na 2022 rok oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego                

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu                                  

w dniu 9 września 2022 r.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem          

UID 702510. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka 

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej              

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 9 września 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka 

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej               

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 9 września 2022 r. i zobowiązał                                

do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

a) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres                                    

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

- głosować ,,za", 

b) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r.               

do 31.12.2021 r. 

- głosować ,,za", 
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c) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o.                  

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu                 

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r. 

- głosować ,,za", 

d) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o.             

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi 

Jasińskiemu (Jasiński) z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 obejmujący 

okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

- głosować ,,za", 

e) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o.                  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie 

Staniszewskiej - Niestrój (Staniszewska - Niestrój) z wykonania obowiązków                    

za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

- głosować ,,za", 

f) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o.                       

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze 

Mierze - Spyrze (Miera - Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 

obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

- głosować ,,za". 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

członków Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej                       

w Raciborzu Sp. z o. o. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem          

UID 702958. 

 

Wicestarosta poinformował, iż w związku z wprowadzonym w ubiegłym roku, tj. 2021 r.,               

do umowy Spółki zapisem, to wspólnik powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej                      

i następnie zawiadamia pisemnie w ciągu siedmiu dni od powołania lub odwołania Spółkę,          

a nie zgromadzenie wspólników, jak to miało miejsce przy wyborze poprzednich Rad 
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Nadzorczych. Tak więc zgodnie § 24 ust. 4 umowy Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. wspólnik Powiat Raciborski powołuje dwóch 

członków Rady Nadzorczej. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania członków Rady 

Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 

Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego                 

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą                          

w Raciborzu w dniu 9 września 2022 r. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem          

UID 703051. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka 

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej            

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 9 września 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka 

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej               

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 9 września 2022 r. i zobowiązał                

do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

•  uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu              

Sp. z o. o. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego 

podstawowego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej               

w Raciborzu Sp. z o. o. 
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- głosować ,,za". 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody rocznej za 2021 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem          

UID 702775. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej                  

za 2021 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 r. 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ustalając jej wysokość na 2,5 - krotność jego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego                 

w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy                      

na 2022 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                 

UID 703152. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenie zgody              

na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                 

UID 703189. 

 

Starosta poinformował, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jako organizator 

konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” rozpoczął nabór wniosków dla JST – powiatów. 

Głównym celem konkursu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych                   

na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych                

oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. 

Zgodnie z opublikowaną listą, wśród podmiotów uprawnionych do uczestniczenia                           

w konkursie znalazł się Powiat Raciborski, dla którego została określona kwota 

dofinansowania w ramach grantu w wysokości 322 230,00 zł.  

Zgodnie z Regulaminem dofinansowanie dla JST może zostać przeznaczone na zadania                 

w ramach obszarów (obszary 1-3 fakultatywne, obszar 4 obligatoryjny): 

I. Zadanie 1. Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz 

nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia)                        

oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy. 

II. Zadanie 2. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych. 

III. Zadanie 3. Edukacja cyfrowa dla JST. 

IV. Zadanie 4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów 

informatycznych. 

 

Okres realizacji projektu grantowego wynosi maksymalnie 12 miesięcy od podpisania umowy  

o powierzenie grantu (nie później niż do 31.10.2023 r.). Po zakwalifikowaniu projektu                

do dofinansowania, środki zostaną wypłacane JST w terminie do 40 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy.  

Referat Administracyjny po analizie zapisów Regulaminu konkursu oraz potrzeb Powiatu 

Raciborskiego w zakresie obszarów, które zostały objęte dofinansowaniem zaproponował, 

aby wniosek aplikacyjny obejmował: 

I. Zadanie 1. Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz 

nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz 

upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy, w 
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ramach którego zostanie zakupiony serwer Synology, napęd RDX wraz                        

z kasetami (1+5) oraz 32 szt. komputerów z oprogramowaniem na potrzeby 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, na łączną kwotę 221 000,00 zł/brutto. 

II. Zadanie 3. Edukacja cyfrowa dla JST, w ramach którego zostaną 

przeprowadzone szkolenia z zakresu wdrażania zakupionego oprogramowania 

EAUDITOR i RODO PROTEKTOR dla pracowników Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, na łączną kwotę 5 640,00ł/brutto. 

III. Zadanie 4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów 

informatycznych, w ramach którego zostanie przeprowadzony audyt w celu 

potwierdzenia bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz minimalizowanie ryzyka utraty informacji w 

wyniku awarii, na łączną kwotę 92 150,00 zł/brutto. 

 

Szacowany koszt projektu 318 790,00 zł (brutto).  

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju, w toku dyskusji 

Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego 

„Cyfrowy Powiat” w zaproponowanych obszarach. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 29 sierpnia 2022 r.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 702908. 

 

Zarząd zapoznał się z ww. opinią. 

 

Wicestarosta przedstawił pismo o sygnaturze akt Rdfp. 701/12/22 Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych z 4 sierpnia 2022 r. w sprawie naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”                     

w Raciborzu. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 699232. 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych dot. CKZiU nr 2. 
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Wicestarosta przedstawił pismo Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z 29 sierpnia 2022 r. dotyczące powołania Pana 

Damiana Knury do Zarządu Przedsiębiorstwa. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 702749. 

 

Wicestarosta poinformował, iż na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza 

PKS w Raciborzu Sp. z o.o., na podstawie oceny uzyskanej w trakcie rozmowy 

kwalifikacyjnej, uchwałą nr 13/2022 powołała Pana Damiana Knurę do Zarządu 

Przedsiębiorstwa, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika z dnia 

24 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę w związku            

z przejściem na emeryturę. 

 

Zarząd zapoznał się z prośbą Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika z dnia 

24 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę w związku                    

z przejściem na emeryturę.  

Wobec powyższego Zarząd polecił: 

1) podjąć działania i przygotować niezbędne dokumenty w celu zakończenia 

stosunku pracy Dyrektora z dniem 28 listopada 2022 r., 

2) polecił wszcząć i przeprowadzić postępowanie konkursowe zgodnie                         

z przepisami szczególnymi na stanowisku Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r.                 
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w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu                        

(Dz. U. z 2022 poz. 1628). Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo                     

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) z dniem                           

1 października 2022 r. Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu nadaje                     

się nazwę „Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu”. 

 

O godz. 9:30 Starosta zakończył posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała:                                                                    Prowadzący posiedzenie: 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym   Starosta 

      

Beata Roesler        Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi                

na rok 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Panu Bartoszowi Białasowi                         

do realizacji projektu realizowanego w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne                       

w dziedzinie kształcenia i szkolenia pt. "Creating pathways for inclusion" w ramach 

programu ERASMUS+. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 

Bartoszowi Białasowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu do realizacji 

zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego 

ośrodka  koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka 

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 9 września 2022 r. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków Rady 

Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka 

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 9 września 2022 r. 
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12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej                                       

za 2021 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

 


